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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 5.6.2020. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja
varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä.
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00–13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 28.5.2020 Markku Leppälahti ja Janika VarjorinneMäkeläinen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 12.6.2020 klo
09.00–15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 15.6.2020 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 23.6.2020.

Käsittelystä:

Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Mäntynen ja Päivi Laine.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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KH 99 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnan johtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kunta lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille,
niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle
asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
- koskevia asioita,
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
- kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat
niin sopivat.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 18–19 §:t määräävät otto-oikeudesta kunta
lain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden
toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheen
johtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle
ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa
hallintosäännön tältä osin.
Pöytäkirjat:
-

tarkastuslautakunta 25.5.2020
sivistyslautakunta 1.6.2020

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 100 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
- Aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi, tiedote, Nuorten työpajatoimintaan 4,8 miljoonaa euroa Etelä-Suomessa/17.4.2020
- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 4.5.2020 § 125, Forssan seudun kirjastopalvelujen yhteistyön tiivistäminen
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
6/2020 13.5.2020
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja
1/2020 13.5.2020
- Loimaan kaupunki, kaupunginhallitus 18.5.2020 § 162, Loimaan Vesi liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen
selvitys
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
6/2020 19.5.2020
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
7/2020 19.5.2020
- Aluehallintovirasto, päätös ESAVI/14582/2020, Tartuntatautilain 58 §:n
mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle/19.5.2020
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, hankintapäätös UUDELY14212/2019, Hankintapäätös, Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely/20.5.2020
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
6/2020 25.5.2020
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 25.5.2020 § 69,
Kuntien ja kuntayhtymien sitoutuminen sote-uudistuksen valmistelua tukeviin valtionavustushakuihin: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma ja Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva vapaaehtoinen
alueellinen yhteistyöhanke
- Hämeen virkistysalueyhdistys ry, kevätkokouksen pöytäkirja 27.5.2020

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§:t 12–14

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§:t 5.2020–6.2020

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori-sivistysjohtaja
§:t 14–23

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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KH 102 §

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja toimeenpano

Aiempi käsittely:

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen
virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet),
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta.
Valtuusto on kokoontunut 6.2.2020 ja 28.5.2020.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 103 §

Hevospitäjän Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Aiempi käsittely:

SIVLA 20.4.2020 23 §
KH 27.4.2020 65 §
SIVLA 1.6.2020 44 §

KH 27.4.2020 65 §
”Rehtori-sivistysjohtaja Juha Kraapo on irtisanoutunut virastaan
7.4.2020 alkaen. Virkaa aikaisemmin hoitanut Heikki Vainio on
lupautunut hoitamaan virkaa määräaikaisena 7.4. - 31.7.2020.
Tässä tilanteessa virka on julistettava haettavaksi rehtorisivistysjohtajan yhdistelmävirkana 1.8.2020 alkaen, koska mahdollisien
uusien virkajärjestelyjen suunnittelu ja pohdinta sekä mahdolliset neuvottelut muiden yhteistyötahojen (=naapurikunnat) kanssa vievät oman
aikansa. Rehtori-sivistysjohtajan virkaan on yhdistettynä yhtenäiskoulun rehtorin tehtävän lisäksi sekä sivistysjohtajan että kirjastonjohtajan
tehtävät. Molemmat virat, sivistysjohtaja ja kirjastonjohtaja, voisivat olla
yhteisiä naapurikuntien kanssa tai sitten Ypäjän kunta voi ostaa palvelun joltain naapurikunnalta tai muulta taholta.
OAJ:n Ypäjän paikallisyhdistys ry:n hallitus on toimittanut 19.3.2020
huolenilmauksensa Hevospitäjän yhtenäiskoulun toiminnasta. Hallitus
haluaa osoittaa huolensa oppilaiden oikeusturvan toteutumisesta ja
opetushenkilöstön ja koulun muun henkilökunnan työssä jaksamisesta
sekä työskentelyolosuhteiden haasteellisuudesta. Kirjelmä on esityslistan oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
1. rehtori-sivistysjohtajan virkaan valitaan Heikki Vainio
määräaikaisesti ajaksi 7.4.-31.7.2020 aikaisemman virkasuhteen mukaisin palkkaeduin;
2. kunnanhallitus päättää täyttää rehtori-sivistysjohtajan viran 1.8.2020
alkaen toistaiseksi; ja
3. kunnanhallitus siirtää viran täyttämisen valmisteluvastuun
sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-SIVLA 1.6.2020 44 §
Selostus:

”Yhtenäiskoulun rehtorin virka täytetään toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Virka
on ollut julkisesti haettavana 15.05.2020 asti. Rehtorin virkaan voidaan yh-
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distää kunnan sivistysjohtajan tehtävät, mikäli valittu viranhaltija on kiinnostunut hoitamaan myös sivistysjohtajan tehtävät.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat KM Kaija-Leena Huhdanpää Espoosta, KM Turo Järvelä Ypäjältä, KM Marko Kallio Helsingistä, KM Anssi Lepistö Janakkalasta, KM Pekka Lintonen Forssasta, KM Timo Mäntyranta Säkylästä, VM Armi Nurmi Turusta, LitT Auli Ottelin Turusta ja teknisen työn aineenopettaja Joni-Markus Riikonen Riihimäeltä. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina lautakunnan jäsenille.
Haastatteluun 20.05.2020 on kutsuttu Turo Järvelä, Marko Kallio, Anssi Lepistö, Pekka Lintonen ja Auli Ottelin. Marko Kallio ei saapunut haastatteluun.
Haastatteluryhmään kuuluivat rehtori-sivistysjohtaja, kunnanjohtaja, koulutoimensihteeri, lautakunnan puheenjohtaja ja opettajien edustajat Outi Viitanen (Perttulan yksikkö) ja Outi Kössi (Kartanon yksikkö). Haastattelijat esittävät Turo Järvelän valitsemista yhtenäiskoulun rehtoriksi.
Ypäjän kunnan voimassaolevan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti
viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna
olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n
mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa
edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.
Kunnanhallitus on myöntänyt yhtenäiskoulun rehtorin viralle täyttöluvan toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Haastattelun yhteydessä on kysytty hakijoiden mahdollisesta halukkuudesta
hoitaa myös kunnan sivistysjohtajan tehtävät. Haastattelussa olleista hakijoista Pekka Lintonen ja Anssi Lepistö ovat ilmoittaneet, että ovat kiinnostuneita hoitamaan myös sivistysjohtajan tehtävät. Haastattelun jälkeen Pekka
Lintonen peruutti hakemuksensa 25.5.2020 tultuaan valituksi toisen kunnan
virkaan.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee Hevospitäjän yhtenäiskoulun rehtorin
virkaan 1.8.2020 alkaen toistaiseksi KM Turo Järvelän
Ypäjältä OVTES:n mukaisin korvauksin.
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
ajalla 1.8.2020 - 31.1.2021.
Valinta on ehdollinen.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä
tiedon saatuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--
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KH 9.6.2020 103 §
Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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KH 104 §

Vuorohoidon järjestäminen Heporannan päiväkodissa

Aiempi käsittely:

SIVLA 1.6.2020 46 §

Selostus:

”Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä
päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen
mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee hoitoa vanhemman tai
muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoito ei ole subjektiivinen oikeus.
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa
ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.
(Varhaiskasvatuslaki 580/2018, 11§).
Ypäjän varhaiskasvatuksessa yö-/viikonloppuhoito on järjestetty aiemmin
ostopalveluna naapurikunnista tai oman kunnan perhepäivähoidossa. Ostopalveluhinnat Forssan kaupungilta ovat olleet vuodesta 2015 alkaen alle 3vuotiaan vuorohoito 104,27 €/ pv + 1.6 kertoimella 166,83 € ympärivuorokautinen hoito ja viikonloput sekä yli 3-vuotiaan vuorohoito 74,48 €/pv + 1,6
kertoimella 119,17 € ympärivuorokautinen hoito ja viikonloput. Hintoihin on
tulossa tarkistukset vielä kevään aikana.
Vuorohoitoa on järjestetty Ypäjällä Heporannan päiväkodissa klo 05.00–
22.30 välisenä aikana viime toimintakausina arkipäivisin (ma-pe). Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvanut Ypäjällä tasaisesti. Tulevan toimintakauden alkaessa tarve on lisääntynyt myös viikonloppuhoidolle.
Forssan kertoimilla laskettuna ympärivuorokautinen hoito viikonloppuisin
ostopalveluna tulee maksamaan Ypäjän kunnalle vuodessa 39 000,00 €
niiden kuuden lapsen osalta, joilla on tarve viikonloppuhoitoon tulevana toimintakautena.
Heporannan päiväkodin vuorohoidon laajeneminen koskemaan myös viikonloppuja tuo tarpeen varhaiskasvatukseen hoitajan palkkaamisen määräaikaisena toimena. Vuotuinen varhaiskasvatuksen hoitajan palkka on 25
481,52 € *1,3 kertoimella = 33 125,97 €.
Syksyn 2020 osalta kustannukset tulevat olemaan n. 15 000 euroa. Varhaiskasvatuksen vuoden 2020 budjetoiduista palkkamenoista pystytään
kattamaan tämän uuden varhaiskasvatuksen hoitajan palkkamenot seuraavasti: Varhaiskasvatuksen opettajan palkkamenoista 3000 euroa hänen jäädessä tekemään lyhennettyä työviikkoa 30 h/viikko loppuvuodeksi sekä toisen esikoulunopettajan 20 h/viikko palkkakustannukset 7 500 euroa kokonaisuudessaan loppuvuoden osalta eli yhteensä 10 500 euroa * 1,3 kertoimella = 13 650 euroa.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
1. ympärivuorokautisesta vuorohoidon ostopalvelusta lähikunnista luovutaan. Vuorohoito järjestetään kokonaisuudessaan Ypäjän varhaiskasvatuksessa Heporannan päiväkodissa 1.8.2020 alkaen.
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2. varhaiskasvatukseen palkataan määräaikainen lastenhoitaja ajaksi
1.8.2020-30.6.2021 KVTES:n mukaisin palkkaeduin. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa tämän toimen täyttämiseen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin ja sivistyslautakunnan jäsenen valinta

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän sivistyslautakunnan jäsen Teija Hämäläinen (Vihreä liitto r.p.) on
1.6.2020 toimittamallaan sähköpostilla ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta
muutoksesta.
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Hämäläisen yleinen vaalikelpoisuus ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden
menetys todetaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään
uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. Asia on täytäntöön pantavissa valtuuston kokouksesta lukien.
Valtuuston kokouksessa 28.6.2017 on valittu sivistyslautakunta § 18 sekä
11.4.2019 valtuuston kokouksessa § 16 päätetty täydentävästä sivistyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinnasta. Valtuuston tulee päättää uuden
sivistyslautakunnan jäsenen valinnasta toimikaudelle 2020−2021.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. toteaa Teija Hämäläisen luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja
2. valitsee sivistyslautakunnan jäsenen toimikaudelle 2020–2021.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2020

Aiempi käsittely:
Selostus:

Vuonna 2002 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan vuonna
2020 puolustusvoimien Hämeen aluetoimiston alueella erillisen kutsuntakuulutuksen mukaisesti.
Ypäjällä kutsunnat toimitetaan virastotalolla os. Perttulantie 20, tiistaina
1.9.2020 klo 10.00 alkaen.
Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan kunnan tulee nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle riittävä määrä varahenkilöitä (vähintään kaksi
varsinaista edustajaa kohti). Jäseniä ja varajäseniä nimettäessä pyydetään
ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä siten, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Mahdollisuuksien mukaan jäseniä
valittaessa olisi huomioitava, että näillä olisi kokemusta nuorten parissa
työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä).

Vuonna 2019 kunnan edustajana kutsuntalautakunnassa oli Matti Alanko
sekä varahenkilöinä Tapio Ahonen ja Markku Leppälahti (KH 13.8.2019 131
§).

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan vuodelle 2020 kunnan edustajan (1) ja tälle kaksi (2) varahenkilöä. Varsinainen edustaja vastaa kutsuntapäivän paikallisjärjestelyistä.

Käsittelystä:

Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2020 kunnan edustajaksi Matti Alangon ja varahenkilöiksi Tapio Ahosen ja Markku Leppälahden.
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Ypäjän Hevossairaala Oy:n yhtiökokousedustajan valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän Hevossairaala Oy:n yhtiökokous pidetään 26.6.2020 Ypäjän Hevosopisto Oy:n tiloissa.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Tatu Ujulan Ypäjän kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet:
Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
Kunnanhallituksen kokousaikataulut, syksy 2020
Ypäjän kunnanhallitus on kokoontunut pääasiallisesti kolmen viikon välein tiistaisin. Pöytäkirjat on tarkastettu kokousta seuraavana perjantaina ja pidetty
nähtävillä seuraavana maanantaina.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdottaa syyskauden kokousaikatauluksi:
TI 11.8.
TI 1.9.
TI 22.9.
TI 13.10.
TI 3.11.
TI 24.11.
TI 8.12.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää kokousaikataulut syyskaudelle 2020.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti syyskauden
2020 kokousaikataulun.
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KH 109 §

Ilmoitusasiat

Selostus:

- Ypäjän kunta on allekirjoittanut LHJ Groupin yhtiökokouksen korvaavan päätöspöytäkirjan. LHJ Groupin tilinpäätöksen mukainen tulos vuodelta 2019 oli
1 054 228 euroa.
- Ypäjän kunnan edustajisto kävi keskustelun Loimaan kaupungin edustajiston
kanssa vesihuoltolaitosten yhtiöittämisestä keskiviikkona 03.06.2020 SarkaMuseossa.

- Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäiset ja ulkoiset elinvoimakustannukset sairaalan vaikutusalueella

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 96–102, 105–107
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 103–104
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/
sähköposti: kunta@ypaja.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
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pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Faksinumero:
029
56
42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Muu
valitusviranomainen,
osoite
ja
postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
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asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian
vireillepanija
ja
maksu
on
valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu
on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

